All The Way EFI
Beleidsplan ( 2019 – 2020)

Rijndijk 255
2394 CE, Hazerswoude Rijndijk
Internetadres: www.allthewayefi.com
Email: info@allthewayefi.com
Tel.nr: 06 13 13 43 58

Inleiding
De stichting ALL THE WAY EFI staat voor het organiseren van meerdaagse fietstochten voor een doel.
We willen bereiken dat er geld wordt opgehaald voor een goed doel, maar mede zo belangrijk is een
paar mooie dagen fietsen waar kameraadschap wordt afgewisseld met afzien.
We bereiken dit doordat het bestuur in samenwerking met een ploeg vrijwilligers/ verzorgers
fietstochten uitzetten waar fiets fanaten zich voor kunnen inschrijven. De fietsers financieren de
tocht zelf, daarnaast wordt door middel van sponsoring geprobeerd een ze groot mogelijk bedrag
binnen te halen dat 100% naar het goede doel gaat.
Voor de komende jaren willen we jaarlijks een meerdaagse tocht organiseren. Deze tocht zal
normaalgesproken plaatsvinden in september.
In 2019 gaat de reis naar München in Duitsland en zal als volgt verlopen:
24‐09‐2019; HAZERSWOUDE RIJNDIJK – MONCHAU ± 280 KM
25‐09‐2019; MONCHAU – BAD SOBERHEIM ± 240 KM
26‐09‐2019; BAD SOBERHEIM – NECKARSULM ± 200 KM
27‐09‐2019; NECKARSULM – RAIN ± 200 KM
28‐09‐2019; RAIN – MÜNCHEN ± 120 KM
Afstand ± 1040 KM
Hoogte ± 7600 M
Missie
Het organiseren van meerdaagse fietstochten voor een goed doel waarbij zoveel mogelijk geld wordt
ingezameld door middel van sponsoring en waarbij de fietsers een paar mooie dagen beleven in
kameraadschap.

Visie
Onze visie is deze fietstochten jaarlijks te blijven organiseren. Het vertrekpunt zal Hazerswoude zijn
en de eindpunten liggen ergens in Europa.

Strategie
Het bestuur van stichting EFI zal in samenwerking met een ploeg vrijwilligers/begeleiders tochten
organiseren. Door middel van bestuursvergaderingen worden de plannen uiteengezet en is er een
actiepunten lijst die 1 keer per 2 maanden wordt opgevolgd.

Organisatie doelstelling
Geld inzamelen ten behoeve van het Antonius van Leeuwenhoek Foundation voor het doen van
onderzoek naar kanker.
Geld inzamelen ten behoeve van, door het bestuur te bepalen, goede doelen in binnen en
buitenland.

Huidige situatie
In 2014 en 2015 is er gefietst voor Caras Alegras in Guatamala en voor de zusters van Mgoloie in
Tanzania. De organisatie had nog geen status van Stichting. We zien deze tochten als ‘ test’ voor de
verdere ontwikkeling die in 2016 heeft plaatsgevonden. Vanaf dat jaar zijn we als stichting verder
gegaan om te kunnen sponsoren aan het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis.
2014 Parijs

 nog geen stichting, Caras Alegras in Guatamala 2.500 Euro.

2015 Volendam

 nog geen stichting, watervoorziening voor zusters van Mgoloie in
Tanzania, 500 Euro.

2016 Dublin

 stichting, 12.500 Euro opgehaald voor Antonius van Leeuwenhoek
foundation.

2017 Basel

 stichting, 9.000 Euro opgehaald voor Antonius van Leeuwenhoek
foundation.

2018 Inverness

 stichting, 22.000 euro opgehaald voor Antonius van Leeuwenhoek
foundation

2019 München

 stichting, verwachting 7.500 op te halen voor Antony van Leeuwenhoek
foundation.

Activiteiten van de organisatie
‐
‐
‐
‐

Organiseren van een meerdaagse fietstocht naar München.
Bestuursvergaderingen met daaruit volgend actiepunten voor de bestuursleden.
Jaarlijkse vaste sponsors benaderen en nieuwe sponsors zoeken. Nieuwe sponsors komen
voornamelijk uit het netwerk van de deelnemers.
Plannen ontwikkelingen voor 2020.

Organisatie
Kvk nummer

: 66413761

RSIN nummer :856541928
ANBI status

: zie website ‐ Over EFI

Postadres

: Rijndijk 255, 2394 CE, Hazerswoude Rijndijk

Email adres

: administratie@allthewayefi.com

Website

: http://www.allthewayefi.com/

Bestuursleden:
Dhr. Pieter Heemskerk
Dhr. Roel Hoogenboom
Dhr. Loek Verkleij
Dhr. Hans van Schendel ‐Eindhoven

: Voorzitter
: Penningmeester
: Secretaris
: Algemeen bestuurslid

Leden van de begeleidersploeg:
Dhr. Micheal Bes
Dhr. Peter de Wit
Dhr. Jan Bier
Dhr. Ricard Stigter
Dhr. Jan Groen
Dhr. Hans de Boer
Dhr. Eus Beukeboom
Dhr. Theo Zandbergen

: Routebegeleiding
: Routebegeleiding
: Routebegeleiding
: Materiaal controle
: Foerage
: Foerage
: Foerage
: Foerage

Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd en bestaat momenteel uit vier personen:
Bestuursleden:
Dhr. Pieter Heemskerk
Dhr. Roel Hoogenboom
Dhr. Loek Verkleij
Dhr. Hans van Schendel ‐Eindhoven

: Voorzitter
: Penningmeester
: Secretaris
: Algemeen bestuurslid

Werknemers
De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. De vaste groep vrijwilligers zijn genoemd onder het
kopje Organisatie ‘leden van de begeleidersploeg’ .

Financiën
Inkomsten worden verkregen uit de inleg van de deelnemers aan de fietstocht, inleg van de
begeleiders en de bestuursleden. Daarnaast worden er inkomsten gegenereerd uit sponsoring en
donaties.
Kosten worden gemaakt in de vorm van overnachtingen, eten en drinken tijdens de fietstocht,
transpoort kosten.

Het werven van gelden
In 2019 zal het sponsorgeld ten goede komen aan de Antonius van Leeuwenhoek foundation.
Dit kan door middel van sponsor te worden of steun met een éénmalige donatie.
100% van de sponsor gelden komt ten goede aan het doel.
Donaties kunnen worden overgemaakt aan:
STICHTING ALL THE WAY EFI
IBAN NL78 INGB0007261685

Er kan ook op andere wijze gesponsord worden, voor meer informatie graag contact opnemen via
het volgende mail adres: administratie@allthewayefi.com . Hierbij kan gedacht worden aan
naamsponsoring op de tenues, begeleidende auto’s etc.

Ook kan er gesponsord worden via: SponsorKliks
Met SponsorKliks kun je zelf een financiële bijdrage leveren aan EFI AvL. Dit kan door online
aankopen te doen via de SponsorKliks pagina.
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75%
van deze commissie storten zij op de bankrekening van het sponsordoel. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde.
Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert sponsordoel EFI AvL hier
direct van.
Beheer en besteding van het vermogen
Er is een klein vermogen aanwezig, dit is voor de vaste lasten zoals verzekering, kosten voor de
website en het bank account.
Daarnaast is er ook geld beschikbaar ter voorfinanciering van kosten van tickets of hotel
aanbetalingen.
Het bedrag is ongeveer 2.000 euro.

